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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 16.30-18.30 Sted: Ammershøj 
Dato: d. 27. feb. 2019 

 

1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Gorm Bove (Pårørende), Susanne Andersen (Pårørende), Leif Blom (Repeæsentant for Ældrerådet), 
Jytte Johansen (Frivillig), Rikke Haugaard (Centersygeplejerske), Inger-Lise Jensen (Aktivitetsmedarbejder), Inge 

Mortensen (Teamleder), Britta Larsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Plejecenterleder). 

Gæster: 

Fravær: Inger-Lise Jensen (Aktivitetsmedarbejder) 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Britta Larsen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 

og referatet fra sidste møde 

Et sted i dagsordenen står der Bøgebakken 

i stedet for Ammershøjparken – rettes.  

Referatet fra sidste BP-rådsmøde den 13. 

september 2018  er godkendt og udsendt 

efter mødet. 

 

 

Dagsorden godkendt. 
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2. Konstituering efter 
valgmødet, herunder valg af 

formand og næstformand i 
rådet 

Gorm Bove genopstiller som formand og 
Susanne Andersen genopstiller som 

næstformand. 

Da vi kun har haft 2 kandidtaer til valget til 

BP-rådet ved Ammershøjparken, drøftes 
muligheden for at motivere flere beboere 

og pårørende til at indgå i arbejdet i rådet. 

Vi taler om, at vi i rådet vil invitere os selv 

på kaffebesøg i husene, for at reklamere 
for rådet og tiltrække nye medlemmer. 

Gorm Bove vælges som formand og 
Susanne Andersen som næstformand – 

tillykke med valget til begge to. 

Teamlederne vil kontakte en pårørende i 

hus 1E, som måske kunne være 
interesseret i at være med i Beboer – og 

Pårørenderådet. Efter mødet er Jette 
Arrild indtrådt. 

Teamlederne vil være opsøgende overfor 
potentielle medlemmer blandt beboerne i 

Ammershøjparken. Vi vil give beboerne en 

uforpligtigende invitation til at deltage i 
kommende rådsmøder og dermed få reel 

indsigt i rådets arbejde og de emner, 
rådet drøfter omkring dagligdagen på 

Ældrecentret. 

Det besluttes, at planlægge en rundtur i 

husene i Ammershøjparken, hvor 
medlemmer af BP-rådet aflægger visit i 

husene og inviterer til en snak om rådets 
arbejde og mulighederne for at deltage i 

rådet. CT koordinerer en rundtur sidst på 
eftermiddagen inden sommerferien. Under 

pkt. 8 vedr. møderække foreslår CT at 
rundturen planlægges sammen med de 

kommende ordinære møder. 
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3. Årligt dialogmøde med 
USSÆ(Udvalget for Social, 

Sundhed og Ældre) 2019 – 
årsmødet med det politiske 

udvalg 

Der er stemning for fællesmøde mellem de 
tre Beboer – og Pårørenderåd og USSÆ. 

Rådene kan berige og inspirere hinanden. 

Ideer til punkter, vi kunne tænke os der 
belv drøftet på Dialogmødet, kan sendes 

til en af lederrepræsentanterne. CT vil 
videresende emnerne til det politiske 

udvalg inden mødet, så de er forberedt på 
drøftelsen. 

4. Dialog om planlagte 

aktiviteter ved Ammershøj, 
samarbejdet med de frivillige 

og brug af de afsatte 
kulturmidler på 50.000,- kr. 

I plejecentrets driftsbudget er der afsat 

kulturmidler på 50.000 kr. og derudover 
30.000 kr. til aktivteter. 

Der foregår allerede mange aktiviteter på 
nuværende tidspunkt, både fælles 

arrangementer i Servicehuset og lokalt i de 
enkelte huse. Beboere der ikke ønsker 

fællesskabet, tilbydes aktivitet i egen bolig. 
Bussen og Rick shaw cyklen benyttes 

flittigt. 

Der er flere ideer til yderligere aktiviteter: 

Lokale aktiviteter med beboere og 
pårørende f.eks grillfest, havedag, 

julekomsammen m.m. Mandegruppe på 
tværs af husene, Børnebesøgsvenner, 

Kortspil evt. med spillere fra Østergård, 

Sejlture fra Holbæk, tur til Egholm gods 
m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Mortensen og Britta Larsen vil finde 

dato for en fælles havedag, for alle huse, 
som kan kombineres med mad på grillen, 

i de enkelte huse. Havedagen er for 
beboere og pårørende, hvor der også vil 

være mulighed for at hilse på 
hinanden/naboen ”over hækken”. 
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5. Status for byggeri ved 
Ammershøj 

Der bygges 2 huse med 24 boliger til 
sammen, forventes færdigt medio 

2021.Det nye plejecenter i Hvalsø bliver ca. 
72 boliger. Det er et mål at få nogenlunde 

lige store plejecentre fordelt rundt i 
kommunen.  

Der er nedsat en ”Interessentgruppe” som 
vil følge byggeprocessen og komme med 

input til byggerierne. Interessengruppen 
udgøres af alle medlemmerne i det politiske 

udvalg(USSÆ), Direktør og Chef for 

CVO(Center for velfærd og Omsorg), 
lederne i plejecentrens drift, 

repræsentanter fra Handicaprådet, 
Ældrerådet og plejecentrenes BP-råd, 

demenskoordinator, centersygeplejerske, 
medarbejderrep, relevante fagspecialister 

og udviklingskonsulenter. 

Det er Lejre Kommune, der står som 
bygherre. 

 

 

Fredag den 15. marts indleder 
”Interessentgruppen” samarbejdet med 

en inspirationstur til Demenslandsbyen i 
Svendborg på Fyn.  

6. Ny Boligadministration pr. 1. 

januar 2019  

Desværre kom informationen om 

overgangen til det nye boligselskab efter 
opkrævningen af huslejen for januar 

måned. Det betød, at der blev udsendt 

dobbelt opkrævning for januar måned. 
Boligselskabet har været i kontakt med alle 

beboere/pårørende og fejlen er blevet 
rettet. 

Et tættere samarbejde imellem driftens 
ledelse og personalet i Boligkontoret DK er 
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etableret igennem den sidste måned og 
samarbejdet opleves positivt. 

Hvert år i september måned afholder 
boligselskabet ”Afdelingsmøder” med alle 

beboerforeninger/beboere og evt. 
pårørende. På disse møder aflægges 

regnskab for opkrævning af husleje og 
forbrug i forhold til vedligheholdelser. 

Desuden fremlægges forbrug af el, vand og 
varme.  

Plejecentrets ledelse inviteres med til 

afdelingsmøderne, da de kan medvirke til 
at besvare evt. spørgsmål om dagligdagen 

på plejecentret. Generelt drøftes sådanne 
spørgsmål dog på BP-rådsmøderne, mens 

regnskaber vedr. boligen hører til imellem 
beboerne og boligselskabet.  

7. Takster og administration af 
kostkasserne 2019 

Kostkasserne nedlægges og erstattes af 
serviceaftaler. Baggrunden er, at det er 

blevet fastslået, at indkrævninger af 
beboermidler til kost, tøjvask, 

rengøringsmidler og papirvarer skal 

opkræves isoleret fra andre udgifter, som 
eksempelvis udgifter til aktiviteter og 

inventar. Udgifter til inventar, som borde, 
stole, fælles fjernsyn, køkkeninventar m.v. 

afholdes af huslejehensættelser og 
administreres via boligselskabet og udgifter 

til aktiviteter som som diverse 

Der sendes informationsbrev ud om 
ændringerne i løbet af marts måned. 

Ændringerne vil være gældende fra den 1. 
maj 2019. 
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aktivitetsmaterialer, udflugter, 
underholdning m.v. afholdes af midler, der 

er afsat hertil på plejecentrenes 
driftsbudegtter og administreres af 

plejecentrenes ledelse.  

Taksterne fastholdes vedr. 

Ammershøjparken og udgør 2800 kr. for 
kost og 400 kr. for tøjvask, rengøring og 

papirvarer. Samlet set 3200 kr. pr. måned. 

8. Bussens fremtid Bussen skal gennem en reparation som 
koster 35.000kr, men skulle så også være 

driftklar i flere år. 

Driften af bussen vil fremadrettet blive 

håndteret på samme måde, som busser der 
findes på andre institutioner i kommunen. 

Eksempelvis har daghjemmet ved 
Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter en bus, 

der kan anvendes af daghjemsgæster og 
beboere.  

 

 

CT vil undersøge vilkårene for busdrift, 
andre steder i kommunen. 

 

 

 

9. Årshjul møder 2019 CT kommer med et udspil. Efter mødet foreslår CT følgende 
møderække:  

Dialøgmøde med USSÆ afholdes 
onsdag den 29. maj kl. 16-18 på 

Bøgebakken. 

Mødet i 2. kvartal afholdes tirsdag den 
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18. juni kl. 16.00 – 18.00. Referenten 
foreslår, at vi bruger den første time på 

mødet til besøget i husene. 

Mødet i 3. kvartal, 2. ordinære møde 

med høring af budget 2020 afholdes 
torsdag den 12. september kl. 16.00 – 

18.00. 

Vi har holdt ”Åbent Hus” møde i februar 

måned 2019. Derfor afholder vi ikke 
”Åbent Hus” møde igen i 4. kvartal i år. 

10. Evt.  

Ide til husavisen. 

 

Kryds og tværs. 

 

 

Behandlingstestamente versus 

livstestamente. 

 

Nogle beboeres livshistorie – kort fortalt – 
vil vække genkendelse hos mange andre 

beboere. 

Kunne der være en vinder af krys og 

tværsén? Det ville være en god ide at hvert 
hus trak en vinder af kryds og tværsén fra 

husavisen og sørger for en gevinst. 

Der er fra 1. januar mulighed for at oprette 

et behandlingstestamente, hvor man har 
mulighed for at frasige sig livsforlængende 

behandling eller genoplivning.  

 

 

Aftales med Inger-Lise Jensen, så der kan 
laves aftale med nogle beboere, som 

kunne tænke sig at være med. 

Teallederne sørger for at få informeret i 

husene, om dette tiltag. 

 

 
Emnet vil blive taget op på møde med 

vores praktiserende læger og vi vil 
forsøge, at få lavet en pjece, som kan 

tydeliggøre betydningen af et 

behandlingstestamente. 
 

 


